Wayfarens Pris.
1.
Kom her nu skal du høre,
om en buttet lille ”balje”.
Med plads, som var den større.
bare køn i hver detalje.
Vor Wayfarer vil vi prise,
en vaskeægte skude.
Erfaren og novice,
se de tumler hendes klude.

2
Hun er hurtig hun er sikker,
en ganske fyrrig dame.
Mit hjerte bare tikker,
for den bedste sejl‐reklame.
Når vi på havet farer
og bølgerne er høje.
Hun alle søer klarer,
selvom maverne er sløje.

Omkvæd.
Hun er smuk, hun er rund , hun er fin (4 klap)
Hun måler femten fod, (2 klap)
Alt ka´ hun stå imod.
Hun er vort smykkeskrin.
3.
4.
Da Wayfarer er en flåde,
Med flag og horn der gjalder,
af blå og gule, grønne.
så sejler‐folket lokkes.
En smuk buket af både,
Og sommervinden kalder,
der hver især er kønne.
på jollerne der flokkes.
Skønt ens og dog mangfoldig,
Det skønt at være mange,
som spiler, form og skøde,
det intensive nærvær.
så samles vi samdrægtig,
Musik og sejlersange,
i et fælles ”stævnemøde”.
båret frem af fælles samvær.
5.
Er du en havets vandrer,
med fjerne nye mål.
Der gerne vil se andre
folk og drikke deres skål.
Og drømmer du om Korfu,
eller en af Sydfyns vige.
Hibiskuskransen får du,
af en dejlig Wayfarerpige.

Omkv.

7.
Omkv.
Hvad er det dog der gør det?
De blide sejlerdage.
Folkene i ”skrinet”,
vender gladere tilbage.
Vi får endda i tilgift,
hede sejlerdrømme:
Om solen i det pift,
der gør vore muskler ømme.

6.
Men vil du gerne kappes,
på ægte ”Way‐fair” vis.
Så skøn på at der klappes,
når vi deler ros og ris.
Vi drages vel i grunden,
af en dyst med vand og vind.
Måle vores kunnen,
med en ven af samme sind.
8.
For sol og byger sminker,
en hvælvet himmelstige
og Cassiopia blinker,
til vort ”sejler‐kongerige”.
At sejle åbner ”døre”,
for kryds på blanke fjorde.
Når udsyn bliver større,
går vi rigere fra borde?

Omkv.
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